
SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPISŮ
číslo smlouvy: [DOPLNIT]

obchodní společnost ET CZ a.s.
se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
IČO: 095 24 894,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3725
číslo účtu pro zaplacení částky za úpis dluhopisů: _____________/______, vedený u _________
zastoupena: Tomášem Jírkem, předsedou představenstva
(dále jen „Emitent“)

a

obchodní společnost / pan / paní [DOPLNIT]
IČO / datum narození: [DOPLNIT]
se sídlem / bytem [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
telefon: [DOPLNIT]
číslo účtu pro výplaty úrokových výnosů a výplatu jistiny: [DOPLNIT], vedený u [DOPLNIT]
(dále jen „Upisovatel“) 

(Emitent a Upisovatel dále společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

I.1 Předmětem této smlouvy je závazek Emitenta umožnit Upisovateli upsat dluhopisy „ET ZÁHUMENKY“
vydané  Emitentem,  jejichž  parametry  jsou  specifikovány  v  emisních  podmínkách  dluhopisů  „ET
ZÁHUMENKY“ a v článku II. této smlouvy (dále jen „Dluhopisy“), na straně jedné a závazek Upisovatele
Dluhopisů řádně a včas zaplatit Emitentovi částku za úpis Dluhopisů a upsané Dluhopisy převzít na
straně druhé.

II. Úpis Dluhopisů

II.1 Předmět úpisu:

Název dluhopisů: ET ZÁHUMENKY
Podoba: listinná
Forma: na řad
Jmenovitá hodnota: 50.000 Kč
Úrokový výnos: 3 % p.a.
Počet kusů: [DOPLNIT]
Číselné označení: [DOPLNIT]
Upisovací cena 1 ks: 50.000 Kč
Upisovací cena celkem: [DOPLNIT] (součin  upisovací  ceny  1  ks  a  počtu  upsaných  kusů

Dluhopisů; dále jen „Upisovací cena“)
Datum emise: 7. 10. 2020
ISIN: CZ0003527988

II.2 Upisovatel se zavazuje zaplatit Upisovací cenu v plné výši do 7 dnů od uzavření této smlouvy, a to
bezhotovostním převodem na shora uvedený bankovní  účet Emitenta pod variabilním symbolem,
jímž je číslo této smlouvy.  Zaplacením Upisovací  ceny i  datem úpisu Dluhopisů se rozumí datum



připsání  finančních  prostředků  na  účet  Emitenta,  přičemž  toto  datum  je  rozhodné  pro  počátek
úročení upsaných Dluhopisů.

II.3 Do  15  dnů  ode  dne  připsání  Upisovací  ceny  na  účet  Emitenta  budou  Dluhopisy  připraveny
k osobnímu předání v sídle Emitenta, nebo budou po vzájemné domluvě Upisovateli zaslány poštou
či kurýrní službou.

II.4 V případě prodlení Upisovatele se zaplacením Upisovací ceny nebo její části nenáleží Upisovateli po
dobu  prodlení  se  zaplacením Upisovací  ceny  nebo  její  části  právo na  výplatu  úrokového  výnosu
dosud nesplacených Dluhopisů. Bude-li Upisovatel v prodlení se zaplacením Upisovací ceny nebo její
části déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti dle odst. II.2 tohoto článku, je Emitent oprávněn od této
smlouvy odstoupit.

II.5 Dluhopisy se stanou vlastnictvím Upisovatele (i) okamžikem jejich osobního předání Upisovateli na
základě předávacího protokolu nebo (ii) jejich odesláním Upisovateli podle odst. II.3 tohoto článku,
podpisem příslušného předávacího protokolu ze strany Upisovatele, jeho zasláním zpět na adresu
Emitenta  a  doručením  předávacího  protokolu  Emitentovi,  kdy  rozhodným  okamžikem  je  v tomto
případě okamžik doručení předávacího protokolu podepsaného Upisovatelem Emitentovi.

III. Závěrečná ustanovení

III.1 Veškerá  práva  a  povinnosti  vyplývající  z  Dluhopisů  se  řídí  emisními  podmínkami  a  zákonem
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

III.2 Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších
předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy České republiky.

III.3 Tuto  smlouvu  je  možné  měnit  pouze  na  základě  písemných,  číslovaných,  datovaných  a oběma
smluvními stranami vlastnoručně podepsaných dodatků, které se poté stávají nedílnou součástí této
smlouvy.

III.4 Tato smlouva  je sepsána v listinné podobě  ve  dvou vyhotoveních,  které mají  charakter  originálu,
přičemž jedno vyhotovení obdrží Emitent a druhé Upisovatel.

III.5 Smluvní strany tímto prohlašují,  že si  text smlouvy řádně přečetly,  souhlasí s jejím obsahem a na
důkaz toho, že ji  uzavírají  dle své svobodné,  pravé a vážné vůle,  nikoliv v tísni  nebo za nápadně
nevýhodných podmínek, připojují níže své vlastnoruční podpisy.

III.6 Upisovatel  potvrzuje,  že  byl  před  podpisem  této  smlouvy  seznámen  s  emisními  podmínkami
Dluhopisů a obdržel jejich kopii, případně převzal jejich elektronickou podobu z webových stránek
Emitenta.

III.7 Upisovatel

 potvrzuje, že si Dluhopisy převezme osobně v sídle Emitenta,

 žádá o zaslání Dluhopisů poštou či kurýrní službou do vlastních rukou na adresu bydliště/sídla
uvedenou  v  záhlaví  této  smlouvy.  V  případě  nedoručení  zásilky  a  vrácení  zpět  na  adresu
Emitenta, budou cenné papíry uloženy u Emitenta k osobnímu převzetí Upisovatelem. 

Upisovatel zaškrtne zvolenou variantu. Pokud Upisovatel žádnou z variant nezaškrtne, zavazuje se
Dluhopisy převzít osobně v sídle Emitenta.

V Hradci Králové dne __________________ V [DOPLNIT] dne ____________________

________________________________________ ___________________________________________

ET CZ a.s.
Tomáš Jírek, předseda představenstva

[DOPLNIT]
[DOPLNIT]




